
BREVE CATECISMO DE WESTMINSTER 

Pergunta 83: São igualmente odiosas todas as transgressões da lei? 
 
Resposta: Alguns pecados, em si mesmos, e em razão de diversos agravantes, 
são mais odiosos à vista de Deus do que outros. 
 
 Como pecadores justificados pela fé, herdeiros de Deus e co-herdeiros 
com Cristo (Rm 8.17) nos regozijamos na salvação graciosa de todo e qualquer 
pecado. Neste sentido, todos os pecados, por mais triviais que nos pareçam, são 
dignos da ira e maldição de Deus e somente poderão ser expiados pelo sangue 
de Jesus Cristo. 
 Por outro lado, encontramos fundamento bíblico para a visão de que 
alguns pecados são piores do que outros. As Escrituras revelam que alguns 
pecados são mais abomináveis e implicam em maior dano do que outros. 
 Isso ocorre, por exemplo, quando o pecado é cometido: 
 

a) por alguém considerado digno de fé pública, “guia para os outros” ou que 
serve de modelo para outros: 
 
“Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus 
de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul; 
E te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, 
e também te dei a casa de Israel e de Judá, e, se isto é pouco, mais te 
acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do 
Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, feriste à 
espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher; e a ele mataste com a 
espada dos filhos de Amom. Agora, pois, não se apartará a espada jamais 
da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o 
heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei da tua 
própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, 
e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante 
este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante 
todo o Israel e perante o sol.” (2 Sm 12.7-12) 
 

b) por alguém que tenha ciência do fato não praticando-o na ignorância: 
 
“E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou nem fez 
conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites; 
Mas, o que a não soube, e fez coisas dignas de açoites, com poucos 
açoites será castigado. E, a qualquer que muito for dado, muito se lhe 
pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá.” (Lc 12.47, 
48) 
 

c) contra a obra de Cristo na cruz ou a obra de iluminação do Espírito Santo:  
 
“Sem misericórdia morre pelo depoimento de duas ou três pessoas quem 
tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto maior castigo cuidais vós será 
julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano 
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o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da 
graça?” (Hb 10.28, 29) 
“Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos 
dos homens, e toda a sorte de blasfêmias, com que blasfemarem; 
qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá 
perdão, mas será réu do eterno juízo.” (Mc 3.28, 29) 
 

d) contra quem for novato ou fraco na fé: 
 

 “Mas, qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que crêem em 
mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de 
azenha, e se submergisse na profundeza do mar.” (Mt 18.6) 

 “Assim que não nos julguemos mais uns aos outros; antes seja o vosso 
propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei, e estou certo no 
Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para 
aquele que a tem por imunda; para esse é imunda. Mas, se por causa da 
comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não 
destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu.” (Rm 
14.13-15) 

 
e) contra a disciplina estabelecida pelo Senhor na sua Palavra: 

 
“Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, e repreende-o entre ti e ele só; se 
te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo 
um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a 
palavra seja confirmada. E, se não as escutar, dize-o à igreja; e, se 
também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano.” 
(Mt 18.15-17) 
 

f) por alguém que retorna ao caminho da injustiça ou recai à vida pregressa: 
 
“Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo 
conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez 
envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o 
primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, 
do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora 
dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se 
diz: O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada a revolver-se no 
lamaçal.” (II Pe 2.20-22) 

 
 Conclusão  
  

Como vimos nesta lição, há pecados que são mais odiosos do que os 
outros, embora todos os pecados ofendam a santidade de Deus e, se não forem 
confessados e lavados pelo precioso sangue do nosso Salvador, levarão o 
homem à condenação eterna. 

Por isso, precisamos aprender a ver o pecado sempre como um mal e a 
buscar, no Senhor Jesus, forças para repudiá-lo de todo o coração.  

https://www.bibliaonline.com.br/acf/hb/10/28,29
https://www.bibliaonline.com.br/acf/mc/3/28,29
https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/18/4-6
https://www.bibliaonline.com.br/acf/rm/14/13-15
https://www.bibliaonline.com.br/acf/rm/14/13-15
https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/18/15-17

